
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Business Relations Manager 
 

Omschrijving 

P.A.Recruitment is een rekruteringskantoor gespecialiseerd in Sales & Marketing -,HR 
,Administration, -& HSEQ profielen en voor één van onze partners zoeken wij een BRM.  
 
Als verdeler van Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA en Volkswagen bedrijfswagens hebben ze voor 
elke behoefte een antwoord. Met een eigen carrosserieafdeling waar ze alle merken behandelen is 
hun dienstenpakket compleet. Zij bieden “op-maat” oplossingen voor particulieren en bedrijven, 
waarbij ze willen uitgroeien tot een referentiearea in Oost-Vlaanderen. 
 
 
  

Verantwoordelijkheden 

Voor de fleetcel zijn we op zoek naar een Business Relations Manager. Uitvalsbasis is Hofstade. 

Fleetklanten zijn professionele klanten die over een wagenpark beschikken. De fleetcel werkt 

voor de verschillende merken van de Groep (Volkswagen,  Audi, SEAT, ŠKODA, Volkswagen 

bedrijfsvoertuigen). 

 

 Vertegenwoordigen van de Groep bij huidige en potentiële klanten. 

 Ontwikkelen van een mix van bestaande en nieuwe klanten. 

 Het analyseren en exploiteren van het potentieel bij bestaande klanten op een 

gestructureerde manier. 

 Samen met de fleet cel de commerciële aanpak bepalen voor prospecten. 

 Het analyseren en ontwikkelen van interne leads. 

 Het opzetten van een kwalitatieve rapportering van de dagelijkse activiteiten. 

 Communiceren met de fleetklanten op een proactieve, kwalitatieve, gedetaileerde en 

transparante manier. 

 Het aantonen en valoriseren van de meerwaarde voor de professionele 

klanten/prospecten van de verschillende services en modules die de Groep te bieden 

heeft. 

 Ondersteuning bij het organiseren van evenementen. 
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Profiel 

 Sterke interesse in de automobiel. 

 Je hebt meerdere jaren verkoopservaring in B2B of automotive. 

 Je hebt een commerciële ingesteldheid en bent klantgericht. 

 Je bent organisatorisch sterk en punctueel. 

 Je streeft naar uiterst tevreden klanten en bouwt een langetermijnrelatie op met de klant. 

 Je draagt bij aan een dynamische teamspirit. 

 Je hebt een goede kennis van Nederlands en Frans. 

 Je bent communicatief sterk en volgt graag alles op. 

 Je hebt een goede kennis van de fiscaliteit in de automobiel. 

 
 

Aanbod 

 Tewerkstelling in een groeiend familiebedrijf. 

 Een boeiende werkomgeving met een collegiale sfeer. 

 Een aantrekkelijke verloning in functie van prestaties, aangevuld met extralegale 

voordelen. 

 De mogelijkheid om je talenten maximaal te ontwikkelen. 

 Interne vorming aangevuld met gecertifieerde opleidingen. 

 

 
 

Solliciteer nu 

info@pa-recruitment.be 0470/85.50.88 

www.pa-recruitment.be 
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